
 

Na temelju članka 14. Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 87/08.), članka 34. 

Statuta Općine Ivanska («Službeni vjesnik», broj 02/09.) Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici 

održanoj 17. prosinca 2009. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o izvršavanju proračuna Općine Ivanska 

za 2010. godinu 

 

Članak 1. 

U postupku izvršavanja proračun Općine Ivanska za 2010. godinu (u nastavku teksta 

proračun) korisnici proračun imaju prava i dužnosti utvrđene ovom odlukom. 

 

Članak 2. 

U proračunu su iskazani svi prihodi i primici koji pripadaju Općini te svi izdaci za izvršavanje 

programa korisnika proračuna. 

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji kako 

slijedi: 

 prihodi o poreza (skupina konta 61) 

 pomoći (skupina konta 63) 

 prihodi od imovine (skupina konta 64) 

 prihodi od pristojbi i naknada (skupina konta 65) 

 ostali prihodi (skupina konta 66) 

 prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina konta 7) 

 rashodi za zaposlene (skupina konta 31) 

 materijalni rashodi (skupina konta 32) 

 financijski rashodi (skupina konta 34) 

 subvencije (skupina konta 35) 

 naknade građanima i kućanstvima (skupina konta 37) 

 ostali rashodi (skupina konta 38) 

 rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 4) 

 

Članak 3. 



Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u proračunu. Iznos izdataka 

utvrđeni u proračunu smatraju se maksimalnim svotama. 

 

Članak 4. 

Nakon donošenja proračuna Jedinstveni upravni odjel Općine obvezan je obavijestiti 

korisnike proračuna o odobrenim sredstvima. 

 

Članak 5. 

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka proračuna, 

njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između korisnika proračuna, 

predložit će se Općinskom vijeću Općine Ivanska da donese izmjene i dopune proračuna. 

Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela s tim da umanjenje pojedine 

stavke ne može biti veća od 5%. 

 

Članak 6. 

Za izvršavanje proračuna u cjelini odgovoran je načelnik Općine. 

 

 

 

 

Članak 7. 

Za financijske odnose radi pozajmljivanja sredstava ovlašten je načelnik na temelju odluke 

Općinskog vijeća Općine Ivanska. 

 

Članak 8. 

Korisnici proračuna ne mogu preuzeti obveze na teret ulaganja iznad svota koja im je 

raspoređena u proračunu. 

Članak 9. 



Sredstva za tekuće izdatke (osim održavanja objekata i opreme), korisnicima 

proračuna izvršavat će se prema likvidnim mogućnostima proračuna. 

 

Članak 10. 

Sredstva planirana za održavanje objekata i opreme, te za kapitalne izdatke, korisnici 

proračuna dužni su razraditi prema planu trošenja. 

 

Članak 11. 

Korisnicima proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme. 

 

Članak 12. 

Za neplanirane ili nedovoljne planirane izdatke koristiti će se sredstva tekuće rezerve 

proračune. 

O korištenju tekuće rezerve proračuna odlučuje načelnik. 

Načelnik je obvezan o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna izvijestiti dva puta 

godišnje Općinsko vijeće . 

 

Članak 14. 

Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršavanju proračuna tekuću 

godinu do 5. kolovoza iduće godine . 

 

Članak 15. 

Korisnici proračuna obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine. 

Jedinstveni upravni odjel Općine izraditi će godišnji obračun proračuna Općine i dostaviti ga 

Općinskom vijeću na usvajanje. 

 

 

Članak 16. 



Ova odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku « Općine Ivanska. 
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U Ivanskoj, 17. prosinca 2009. 
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